
 
 
Dubrovnik, 16.04.2022. godine 
 
Turističko vijeće Turističke zajednice grada Dubrovnika, Dubrovnik, Brsalje 5, OIB: 88346172251  
temeljem članka 18. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog 
turizma (NN 52/2019, 42/2020, dalje: Zakon), članka 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju 
ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/2022, dalje: Pravilnik), članka 28. Statuta 
Turističke zajednice grada Dubrovnika KLASA: 334-03/09-03/24, URBROJ: 2117-05-09-02 od 23. 
studenoga 2009. te na temelju Odluke Turističkog vijeća o raspisivanju natječaja za izbor i 
imenovanje direktora / direktorice  turističke zajednice od dana 11.04.2022. godine raspisuje  

 
 

JAVNI NATJEČAJ  
za izbor i imenovanje direktora/direktorice  

Turističke zajednice Grada Dubrovnika  
 
 

I. UVJETI 
 
BROJ IZVRŠITELJA:   1 (jedan) 

VRSTA RADNOG ODNOSA:  na određeno vrijeme od četiri godine  

RADNO VRIJEME:  puno radno vrijeme 

MJESTO RADA:   Dubrovnik 

SMJEŠTAJ:   nema smještaja 

NAKNADA ZA PRIJEVOZ:  u cijelosti  

NATJEČAJ VRIJEDI OD:  16.04.2022. godine 

NATJEČAJ VRIJEDI DO:  02.05.2022. godine  

RAZINA OBRAZOVANJA:  - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani 
    preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski 
    stručni studij 
RADNO ISKUSTVO:  - najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju 
    stupnju stečene tražene stručne spreme, ili najmanje dvije godine 
    radnog  iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu 
ZNANJA I VJEŠTINE:  - znanje jednog stranog jezika 
    - znanje rada na osobnom računalu  
    
Prilikom prijave na javni natječaj, kandidat je dužan priložiti i svoj prijedlog četverogodišnjeg 
programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na 
područje na kojem djeluje turistička zajednica. 
 
OPIS POSLOVA:  - zastupanje turističke zajednice, organiziranje i rukovođenje radom i  
   poslovanjem turističke zajednice, provođenje odluka turističkog vijeća  
   turističke zajednice, u granicama utvrđenih ovlasti odgovornost za 



 
 
poslovanje    turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice, svi drugi 
poslovi    sukladno Zakonu i internim aktima Turističke zajednice grada Dubrovnika. 
  
Kandidat mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju 
nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, 
dok ta mjera traje. Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Dubrovnika zadržava pravo provjeriti 
putem Ministarstva pravosuđa i uprave RH postoji li zapreka za izbor i imenovanje kandidata iz čl. 
21., st. 3. Zakona, odnosno ispunjava li kandidat uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili 
rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz 
područja gospodarstva, dok ta mjera traje. 
 
Sukladno odredbama članka 23., stavka 1., 6. i 7. Zakona, direktor turističke zajednice mora imati 
položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (st. 1.), ali na natječaj se može javiti i biti imenovan 
kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici, pod uvjetom da isti položi u 
roku od godine dana od dana stupanja na rad (st. 6.) jer mu u protivnom prestaje radni odnos po 
isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita. Sukladno odredbi čl. 23., st. 5. Zakona, 
položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 
godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.  
 

II. UPUTE ZA PRIJAVU 
 
Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom 
javnom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe. 
 
Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje:  
 

 ime i prezime kandidata, 

 adresu, broj telefona/mobitela i e-mail adresu kandidata,  

 naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj,  

 popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu  

 vlastoručni potpis kandidata.  
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti: 
 

- životopis, 
- presliku osobne iskaznice, 
- dokaz o stručnoj spremi (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrde visokoškolske ustanove o 

stečenoj stručnoj spremi), 
- dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme u trajanju 

od najmanje šest godina, odnosno najmanje dvije godine za rukovodeće poslove u turizmu, 
koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme tih poslova i 
razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a 
koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), 



 
 

- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata škole za 
strane jezike, preslika indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje kolegija stranog jezika i trajanje ili 
vlastoručno potpisana izjava o poznavanju stranog jezika,  

- dokaz da poznaje rad na osobnom računalu – preslika potvrde/svjedodžbe/certifikata o 
položenom tečaju informatike, preslika svjedodžbe/indeksa iz kojeg je vidljivo pohađanje 
predmeta informatike i trajanje ili vlastoručno potpisana izjava da poznaje rad na računalu, 

- prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca). 

 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata će se predočiti izvornik. 
 
U skladu s odredbama članka 24. st. 1., 2., 3. i 4. Zakona, direktor turističke zajednice ne može biti 
predsjednik niti član skupštine ili turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice (st. 1.); direktoru 
turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, 
sukladno posebnom propisu, na području za koje je osnovana turistička zajednica (st. 2.); direktor 
turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje turističke zajednice donositi 
odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova 
bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koji regulira životno 
partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja (st. 3.); direktor turističke zajednice ne smije biti 
član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član te turističke 
zajednice (st. 4.). 
 
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.  
 
Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji 
dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno sa zadnjim danom natječajnog 
roka.  
 
Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu 
uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati 
kandidatima prijavljenima na natječaj.  
 
Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati su suglasni i daju privolu za obradu osobnih 
podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno 
Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti 
podataka (NN 42/18).  
 
Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti kandidata intervjuom. Na 
provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete 
natječaja.  
 
O području provjere znanja i sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti 
obaviješteni najmanje pet (5) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte koju su naveli u 
prijavi. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. 



 
 
 
Administrativnu provjeru, prikupljanje i pregled pristiglih prijava te provođenje intervjua s 
kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja izvršit će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja 
koje imenuje Turističko vijeće. Po provedenom postupku Povjerenstvo predlaže kandidata za izbor 
Turističkom vijeću. 
 
S izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na određeno vrijeme od 4 godine (vrijeme 
trajanja mandata). 
 
Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj 
omotnici na adresu:  
 

Turistička zajednica grada Dubrovnika, Brsalje 5, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za 
imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice grada Dubrovnika – NE OTVARAJ“, putem 

pošte ili osobno u sjedište Turističke zajednice Grada Dubrovnika. 
 
O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte navedene 
u prijavi na natječaj.  
 
Turističko vijeće zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu 
prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 
 
Ovaj natječaj objavit će se s danom njegova početka na mrežnim stranicama Turističke zajednice 
Grada Dubrovnika i u Dubrovačkom vjesniku.  
 
 
       _______________________________  
       Turističko vijeće Turističke zajednice Grada 
       Dubrovnika 
       predsjednik Mato Franković 
 


